
الشـركـة البحـرينيـة الكـويتـية للتأميـن ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية  للشركة 
والمقرر عقدهما في الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم اإلثنين الموافق 29 مارس 2021م، وذلك عن طريق اإلتصال 
المرئي. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني الالزم لعقد هذين اإلجتماعين، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في إجتماع ثاٍن لذات جدول 
األعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم اإلثنين الموافق 5 أبريل 2021م. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اإلجتماع الثاني، تنعقد الجمعية 
العامة العادية وغير العادية في إجتماٍع ثالٍث لذات جدول األعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم اإلثنين الموافق 12 أبريل 2021م، وذلك لمناقشة جدول 

األعمال التالي وإتخاذ القرارات الالزمة: 

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
1( الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020م.

2( مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
3( اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

4( مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
5( إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:

أ- تحويل مبلغ 331,831 دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني.
ب - توزيع أرباح نقدية قدرها 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 15 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 2,136,140 دينار بحريني )بعد خصم 

أسهم الخزينة( على المساهمين المسجلين بسجالت الشركة بتاريخ اإلستحقاق على النحو التالي:

ج - توزيع أسهم منحة قدرها %4.8951 من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 4.8951 سهم لكل 100 سهم ما مجموعه 700,000 دينار بحريني.
د - تحويل مبلغ 150,342 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.

6( الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 150,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 
بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7( إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
8( تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، كما هو مبين في اإليضاح 

رقم )29( من البيانات المالية.
9( مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

10( إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
11( تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك 

خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12( ما يستجد من أعمال طبقا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
1( الموافقة على محضر اإلجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018م.

2( الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 14,300,000 دينار بحريني إلى مبلغ 15,000,000 دينار بحريني 
وذلك لتوزيع أسهم منحة بمقدار 7,000,000 سهمًا وبما يساوي 700,000 دينار بحريني.

3( الموافقة على تعديل المادة )5( من عقد التأسيس والمادة )6( من النظام األساسي لتقرأ كالتالي: »حدد رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل بمبلغ 
15,000,000 دينار بحريني )خمسة عشرة مليون دينار بحريني( موزعا على 150,000,000 سهمًا )مائة وخمسين مليون سهمًا(، القيمة اإلسمية للسهم 

مائة فلس بحريني«.
4( تخويل مجلس اإلدارة أو من يخوله المجلس للقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديالت المذكورة أعاله على عقد التأسيس والنظام 

األساسي والتوقيع عليه أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

مالحظة هامة للمساهمين
لألشخاص  المفوض  )الشخص  الحضور  إرســال طلب  المرئي  اإلتصال  عن طريق  اإلجتماع  في حضور  الراغبين  المسجلين  المساهمين  من  يرجى   )1
اإلعتباريين( للسادة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. عبر البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة على األقل من اليوم 
المحدد لإلجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من سيمثله. وبعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات 

المشاركة في اإلجتماع عن طريق اإلتصال المرئي. 
2( يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد إجتماع الجمعية العامة الحضور أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور 

اإلجتماع والتصويت نيابة عنه، مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
3( في حال كان المساهم شخصية إعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم اإلعتباري، 

ويجب أن يكون التوكيل مختومًا بختم المساهم.
4( يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة www.gigbh.com والموقع اإللكتروني لبورصة البحرين 

 .www.bahrainbourse.com
24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع لدى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. على العنوان:  5( يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 
مبنى مبنى 2775، طريق 2835، ضاحية السيف 428 - صندوق بريد 10166 - المنامة مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو عن طريق 
البريد أو البريد اإللكتروني fardan@gig.com.bh مع التأكد من إستالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد 

إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.
6( يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من خالل موقع الشركة اإللكتروني www.gigbh.com أو 

.www.bahrainbourse.com الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين
7( ألي استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس اإلدارة على الرقم التالي )17119914(.

www.gigbh.com                      البحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.( مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة للتأمينات العامة

دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
المقرر عقدهما في الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم اإلثنين الموافق 29 مارس 2021م 

التـاريـخ الـحــدث

30 مارس 2021م آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم املساهم يف سجل األسهم يوم االستحقاق(

31 مارس 2021م تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

1 أبريل 2021م يوم االستحقاق 
)املساهمون املقيد أسمائهم يف سجل األسهم يف هذا التاريخ لهم احلق يف احلصول على األرباح(

15 أبريل 2021م يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على املساهمني املستحقني(


